
 

 

 تَ ًام عؼاًّؼ هٌاى  

رّ تَ ؼْر کاهل تْظیش هیؼین ّ  آهْسع تظیار طاػٍ ّ رّاى چک صوْهی ّ کیلزی اتتؼا

تا هؽالؼَ ّ یاػگیزی ایي كایل ػوا .رّ هؽالؼَ کٌین هاًْى صؼّرچک تصْرت رًگیطپض 

ُزگش هؼکلی ػرهْرػ چک پیؼا ًغْاُیؼ کزػ ّ راُکار ّ پاطظ ُوَ هؽالة هزتْغ تَ چک 
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صاال .هؽؼا ُوَ ػوا تا چک طز ّ کار ػاریؼ ّ تزص اس پاص ًؼؼى چک ّ ػرػطز ُای اّى  

پاص هیغْام رّػی تَ ػوا آهْسع تؼم تا تَ راصتی تتًْیؼ ػغص رّ هزثْر کٌیؼ چک رّ 

اّال تْظیش تؼین  ایٌکَ هیگي چک صوْهی ّ چک کیلزی،هلِْهغ چیَ ّ كزهغ    .کٌَ

رْاتغ طاػص،ُزػّ یَ ًْع چک ُظتي،اها ایي ػوا ُظتیؼ کَ هیتًْیؼ تَ چک،ػٌْاى .چیَ

کیلزی یا صوْهی تؼیؼ،ػرّاهغ تظتگی تَ توایل ػارًؼٍ چک ػارٍ کَ کؼّم رّع رّ اًتغاب 

چک رّ ػر ّرَ اّى صاػر کزػى کَ هیتًَْ هْهغ طزرطیؼ  ػارًؼٍ چک یٌی کظی کَ.کٌَ

چک،تَ تاًک تزٍ ّ پْلؼْ تگیزٍ،صاػر کٌٌؼٍ یا چک کغ ُن کظیَ کَ چک رّ ػر ّرَ 

چک صوْهی ُوْى چکی ُظت کَ ّهتی پاص ًؼؼ،ػوا تزگؼت هیشًیؼ .ػیگزاى صاػر هیکٌَ

اطایی کٌیؼ ّ تا هؼزكی ّ اگَ ؼزف پْل ًؼاػ هیتًْیؼ صکن رلثغ رّ تگیزیؼ ّ اهْالغ رّ ػي

ُوچٌیي اگَ اهْالی اسع ػر ػطتزص ًثْػ هیتًْیؼ تا .اهْالغ تَ ػاػگاٍ،اًِّا رّ تْهیق کٌیؼ

هْهؼی کَ ؼزف پْل ػوا رّ ًؼاػٍ،تواظای تاسػاػت اّ  رّ تکٌیؼ ّ ػغص هضثْص هیؼَ 

                                                   

تاتْرَ تَ ایٌکَ ًزط تْرم ُز طال تـیز هیکٌَ ّ ارسع ریالی پْل ػر ُزطال کن : اها ًکتَ

هیؼَ،ُن اکٌْى تزای چکِای تا تیظت هیلیْى تْهي تایؼ تَ ػْرای صل اعتالف هزارؼَ 

کزػّ تاالی تیظت هیلیْى ػر صالصیت ػاػگاٍ ُظتغ،اها هؼتی هثل توزیثا تیغ اس ػّطال 
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تَ تاال ُن ػر صالصیت ػاػگاٍ تْػ ّ تغاؼز تـیزات ًزط تْرم،االى پیغ،هثلؾ پٌذ هیلیْى 

 هثلـغ ػْض ػؼٍ ّ تؼؼا ُن تاس ػْض هیؼَ   

پض تا ایٌزا كِویؼین کَ چَ رّػِایی هیؼَ تَ کار تثزین کَ ّرَ چک تزگؼتی رّ ّصْل 

السم تَ تْظیضَ کَ ػوا ػر تِزاى،تزای ػاػعْاطت ػاػى چک،تایؼ تَ ػكاتز عؼهات .کٌین

الکتزًّیک ػر طؽش ػِزتِزاى هزارؼَ کٌیؼ کَ تؼؼ اس اّى کار،صظة هثلؾ چک،تایؼ تَ 

               .کلیک کٌیؼ  کاًال رشاػاًی.ػْرای صل اعتالف ّ یا ػاػگاٍ تزیؼ

https://telegram.me/jazadani 

ی تْػ،یؼٌی ُوْى چیشی کَ توزیثا ُوَ اسع تواهی آًچَ گلتَ ػؼ هزتْغ تَ چک صوْم

اها صاال چک کیلزی رّ تْظیش هیؼین ّ هیگین کَ كزهؼْى چیَ.اؼالع ػارى  

  

 کانال تلگرامی جزادانی

گلتین کَ ػارًؼٍ چک،کظی ُظتغ کَ هْهغ طزرطیؼ چک،هیتًَْ تَ تاًک هزارؼَ کٌَ ّ  

ػرّاهغ هاًْى .ی یا صوْهی هیؼیؼپْلؼْ تگیزٍ ّ گلتین کَ ػوا ُظتیؼ کَ تَ چک ػٌْاى کیلز

کَ ُن اکٌْى السم االرزا ُظتغ،ػّ تا اعتیار تَ ػارًؼٍ ی چک ػاػٍ،یکی  ۱۳۸۲هصْب 

ایٌکَ هیتًَْ چک رّ تَ ػزس تْظیضات هثلی،صوْهی کٌَ،ّ ػیگزی ایٌکَ هیتًَْ چک رّ 

ُن  رالثَ تؼًّیؼ ػارًؼٍ ی چک هیتًَْ ػالٍّ تز ایي،ُزػّی  ایي کارُا رّ.کیلزی کٌَ

یؼٌی ُن ػاػعْاطت تؼٍ تزای صوْهی کزػى چک،ّ ُن ػکْاییَ تؼٍ تزا کیلزی کزػى .تکٌَ

چک ّ الثتَ لشّهی ًؼارٍ تزا صوْهی کزػى چک،صتوا ػکایت کیلزی کٌَ ّ هِوتز ُن ایٌکَ 

لشّهی ًؼارٍ اگَ هیغْاػ چک کیلزی تؼَ صتوا هثلغ ػاػعْاطت صوْهی ُن ػاػٍ تاػَ، پض 

ػیؼ کَ تَ ػوا م سهَ ای تیي ایٌِا ًیض ّ تا تْظیضاتی کَ هیؼین عْاُیهیثیٌیؼ کَ ُیچ هال

پیؼٌِاػ هیکٌین کَ اگَ هزارٍ ػًثال کارای هعایی چک تیلتیؼ كوػ ػکایت کیلزی کٌیؼ ّ تض 

                     (طت تکار هیزٍ ّ ػر اهْر کیلزی ػکْاییَػرهْرػ هْارػ صوْهی،ػاػعْ)

                                                               

یؼٌی کظی کَ هاًْى رّ ّظغ کزػٍ صظة هْرػ ) هوٌي.اها چک کیلزی چیَ؟عیلی راصتَ

تَ ػارًؼٍ ی چک اراسٍ ػاػٍ کَ اگَ توایل ػاػت ...( هزلض یا هزوغ تؼغیص هصلضت ّ

چک کیلزی کزػى .چک رّ صوْهی کٌَ یا کیلزی یا ُزػّ ّ یا ُیچکؼّم اس ایي ػّ کار

تاػج هزاسات ّ صثض صاػر کٌٌؼٍ هیؼَ،یؼٌی ػالٍّ تز هزاتة صوْهی،یَ هزاسات رّ ُن 

تایؼ هتضول تؼَ تغاؼز ایٌکَ ّهتی کظی چکی رّ اهعا هیکٌَ هلِْهغ ایٌَ کَ تَ ػارًؼٍ ی 
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اها صاال کَ .چک هْل ػاػٍ کَ هي ػر تاریظ طزرطیؼ چک،ایي هثلؾ رّ تَ ػوا عْاُن ػاػ

هزاسات رؼاگاًَ ُن تغاؼز تؼهْلیغ هتضول تؼَ،هخل کظی کَ كضاػی  تؼهْلی کزػ،تایؼ یَ

اها ایي هزاسات،ػر .هیکٌَ ّ هزاسات ػارٍ،صاال ػر هْرػ چک،تؼ هْلی ُن هزاسات ػارٍ

اگَ ػکایت کیلزی ُن .اعتیار ػواص کَ اگَ ػلتْى عْاطت ػکایت کیلزی ُن تکٌیؼ یا ًَ

آساػ  هیتًْیؼ تزیؼ تثغؼیؼع ّ اس سًؼاى تکٌیؼ ُز سهاى ّلْ ایٌکَ ؼزف تْی سًؼاى تاػَ

صاال تْظیضات تیؼتز کَ هْرػ ًیاس ػواُظت رّ هیؼم تا تؼّى ػاػتي ّکیل،تَ طاػگی .تؼَ

تتًْیؼ اس ایي تثؼؼ،صاػر کٌٌؼٍ چک رّ ّاػار تَ پزػاعت چک کٌیؼ  اها تْصیَ ها ایٌَ کَ 

ل اس اهؼام ػر اهْر هعایی تا یَ صتوا اس ّکیل اطتلاػٍ کٌیؼ ّ اگَ تْاى هالی ًؼاریؼ صؼاهل هة

ّکیل هؼْرت کٌیؼ چْى هوکٌَ ّکیل تا چٌؼ کلوَ صزكغ ّ راٌُوایی ُایی کَ ارائَ هیؼٍ  

اس ّکالی هضتزم ُن .رًّؼ کار ػوارّ تَ کلی تـیز تؼٍ ّ طزًْػت پزًّؼٍ رّ ػگزگْى کٌَ

الؼْى رّ اًتظار هیزٍ ًظثت تَ هْکلیٌی کَ تْاى هالی ًؼارى صتی الووؼّر هزاػات س

تلزهایٌؼ تا راهؼَ ّکال طزػار اس اًظاى ػّطتی تاػَ ّ ًام عْتی اس ّکال ػر راهؼَ تَ را 

.                                                                       توًَْ   

پض چک صوْهی یٌی ایٌکَ ػارًؼٍ چک،ػکایت کیلزی ًکٌَ تلکَ كوػ تگَ پْلوْ هیغْام ّ 

کَ اگَ ُن ) ػاػعْاطت صوْهی تؼٍ ّ ػغص رّ اصعار هیکٌي تیاػ تزای إػای تْظیضات

ًیاػ رلثغ هیکٌي ّ صکن رلة تَ ػوا هیؼى کَ ُزرا اًّْ ػیؼیي تتًْیي اًّْ رلة 

طاتن،ؼثن تغؼٌاهَ رؼیؼ،ػوا هیتًْیؼ تا تواص تَ  ّکالی هضتزم ػهت کٌیؼ تزعالف.کٌیؼ

اس هاهْر تغْایي کَ تَ هضل صعْر صاػر کٌٌؼٍ چک هزارؼَ کٌَ ّ  ۱۱۰ػوارٍ 

(          کاًال تلگزاهی رشاػاًی)ػطتگیزع کٌَ ّ ًیاسی تَ صعْر ػوا ػر کالًتزی ًیظت

                                      

کوَ،تِغ هیگي پْل رّ تؼٍ ّ تزّ،اگَ پْل رّ تؼٍ کَ عتن ّهتی ؼزف ػػْی اّهؼ تَ هش

هارزا،اگَ ًؼاػ ػوا هیتًْیؼ اهْالغ رّ تْهیق کٌیؼ هخال تگیؼ یَ هاػیي یا سهیي ػارٍ ّ تَ 

هاظی تگیؼ کَ اطتؼالم کي ػوارٍ حثت سهیي یا پالک هاػیٌغ  چٌؼٍ ّ تْهیلغ کي تا اس 

م ػوا رّ تا ُشیٌَ ُاتْى هیؼى ّ الثاهی ؼزین هشایؼٍ،تَ كزّع تزطَ ّ تؼؼ اس كزّع،طَ

کاًال تلگزاهی رشاػاًی             .هثلؾ صاصل اس كزّع رّ تَ صاػر کٌٌؼٍ تز هیگزػًّي 

                                         

                                                                                 

 



 

 

ّ اها اگَ هالی اسع ػر ػطتزص ًثْػ یا طزاؽ ًؼاػتیؼ،هیتًْیي تَ هاظی تگیي تواظای 

اها )تاسػاػت صاػر کٌٌؼٍ رّ ػارم ّ تا سهاًی کَ پْل ػوا رّ ًؼٍ،ػر تاسػاػت هی هًَْ 

ایي تاسػاػت،كوػ تغاؼز ایٌَ کَ پْلْ ًویؼٍ ًَ تغاؼز تؼ هْلی،پض كکز ًکٌیؼ اگز تاسػاػت 

ّ ُز سهاى کَ پْل ( ها االى ػارین رارغ تَ چک صوْهی صضثت هیکٌینػؼ چک کیلزی ػؼٍ،

رّ ػاػ آساػ هیؼَ ّ ػوا ًویتًْیؼ تگیؼ آساػع ًکٌي چْى ػکایت کیلزی ًکزػٍ تْػیي ّ 

چک،صوْهی ُظتغ ،اها ػر چک کیلزی،اّال ػوا تایؼ ػکایت کیلزی کٌیؼ ّ حاًیا هزاسات 

سم هیتًْیؼ تغاؼز تالكی یا اًتوام یا ُز ػلیل ُن ػارٍ یؼٌی اگَ ؼزف پْل ػوارّ ُن ػاػ تا

ػیگَ ای،تگیؼ هي ػلی رؿن ایٌکَ پْلوْ گزكتن تاسم ًویثغؼوغ ّ هیغْام هزاسات تؼَ تا ػلن 

السهَ تْػًیؼ ػر هْرػ چک صوْهی تا یَ هثلؾ عاصی هیؼَ تواظای تاسػاػت .عٌک تؼَ 

لکَ ػر هْارػی کَ هثلؾ اًؼک کزػ ّ ًویؼَ تگیؼ هالی اسع طزاؽ ًؼارم ّ تاسػاػتغ کٌیؼ ب

ًّاچیشُظتغ ػوا ًاچاریؼ كوػ هالی اس ؼزف ػػْی پیؼا کٌیؼ هخال تزای هثلؾ یک هیلیْى 

چک اگَ اس اّ هالی طزاؽ ًؼاػتیؼ ًویؼَ تگیؼ تاسػاػتغ کٌي چْى هثلؾ ًاچیشی ُظت ّ 

ر ایي هثلؾ ػهیوغ ُن ػ.تزای رلْگیزی اس تزاکن سًؼاًی ُای کؼْر چٌیي هاًًْی ّظغ ػؼٍ

هْرػ هؼغص ًیض چْى تا تْرَ تَ ًزط تْرم ُزطال هثلؾ هْرػ ًظز رّػْض هیکٌي ّ 

 طوق حاتتی ًؼارٍ                                                                                 

ّلی ُن ػر چک صوْهی کَ ؼزف تَ ػلت ًؼاػى پْل،تاسػاػت ػؼٍ ّ ُن ػر چک کیلزی 

،ُز سهاى هیتًْیؼ ًظزتْى رّ ػْض کٌیؼ ّ تگیؼ آساػع کٌي چْى صتی ػرصیي صثض

.ػکایت کیلزی چک ُن اس رزاین هاتل گذػتَ  

چَ هؽلة   صاال هؽلة رّ تزاتْى روغ تٌؼی هیکٌن ّ هیگن کَ تْی آًچَ کَ هؽالؼَ کزػیؼ

ػر ایٌزا هیشاى ) ػوا تزای چک صوْهی تایؼ تز صظة هیشاى عْاطتَ. هلیؼی ّرْػ ػاػت

ػرصؼی اس هثلؾ رّ تاتت ُشیٌَ ػاػرطی تؼیي کَ هخال اگَ پٌذ ػرصؼ ُشیٌَ ( تلؾ چکم

ػاػرطیغ تاػَ اّى ّهت تاتت ػاػعْاطت صوْهی کَ تاتت یَ چک ػٍ هیلیًْی هیؼیي تایظتی 

پًْصؼ ُشار تْهي پْل تؼیي،اها تاتت چک کیلزی ُیچ پْلی اس ػوا ًویگیزى تلکَ صظة 

طال،هثلؾ ًاچیشی اس ػوا تاتت ػکایت کیلزی هیگیزى،ػر  سهاى هزارؼَ ّ ًزط تْرم اّى

صؼّػ تیظت ُشار تْهي                                                                   ۹۵طال   

ػر حاًی،ػاػعْاطت صوْهی، اّى هزاصل هؼزكی اهْال ّ تْهیق ّ هشایؼٍ رّ ًؼارٍ ّ تَ 

اس هزصلَ تزؼیؼًظز،صاػرکٌٌؼٍ چک تایؼ هضط ػطتگیزی ّ پض اس صؼّر صکن ّ گذر 

ّ ػالٍّ تز ایي،طاتوَ کیلزی ُن تزاع ( هگَ ایٌکَ ػوا تثغؼیؼع) هزاسات رّ هتضول تؼَ



 

 

ػرد هیؼَ ػر صالی کَ اگَ چک رّ صوْهی کٌیؼ ایٌؽْر ًیض                                   

                     

رّ تیؼتز ػر تٌگٌا هزار تؼیي ّ تزص اس طاتوَ پض ػوا تا ػکایت کیلزی،هیتًْیؼ ؼزف 

کَ پْل رّ تؼٍ،یٌی ُویي کَ پزًّؼٍ تزٍ ػاػگاٍ ّ  هیکٌَکیلزی ّ تزص اس سًؼاى،اًّْ هزثْر 

رای ػر هزصلَ تزؼیؼ ًظز هؽؼی تؼَ،صکن سًؼاى تزاع صاػر هیؼَ ّهیزٍ سًؼاى،ػوا تا 

کي تا رظایت تؼم ّ ّهیگیؼ ّرَ چک رّ پزػاعت  ایي رّع،گزّ کؼی هیکٌیؼ هیگیؼ

                                       .ػکایت کیلزی رّ هظتزػ کٌن ّ طاتوَ ُن تزات ػرد ًؼَ

عْاٍ پٌذ ّ ًین ) هیشاى صثض چک کیلزی تظتگی تَ هثلؾ چک ػارٍ،چک تاالی پٌذ هیلیْى 

طغ صؼاکخزتا ػّ طال صثض ػارٍ ّلی چک کوتز اس اّى،هیشاى صة( ّ عْاٍ چٌؼ هیلیارػ

 کوتزٍ کَ هاظی تایؼ هیشاى ػهیوؼْ تؼیي کٌَ              

ػوا تزای ایٌکَ چک رّ کیلزی کٌیؼ اصال لشّهی ًؼارٍ کَ صتوا ػکایت صوْهی ُن :ًکتَ

.کزػٍ تاػیؼ لذا ًیاس تَ پزػاعت ُشیٌَ طٌگیي ػاػعْاطت صوْهی ًؼاریي  

رّس اس تاریظ طزرطیؼع کَ  صتوا ػٌیؼیؼ کَ عیلیا هیگي چک کیلزی تایؼ تَ رّس تاػَ ّ یَ

صاال تْظیش هیؼین کَ تصْر اػتثاُی اگَ ُظت اس تیي .تگذرٍ ػیگَ ًویؼَ اًّْ کیلزی کزػ

اگَ ػوا اهزّس چکی صاػر کٌیؼ ّ تاریظ ػغ هاٍ ػیگَ رّ رّی اّى تشًیؼ طزرطیؼع .تزٍ

کیلزی  ػغ هاٍ ػیگض ّ اّى تاریظ اگَ پْل تْ صظاتتْى ًثْػ ػارًؼٍ هیتًَْ اس ػوا ػکایت

اها اّى چکی کَ هیؼٌْین تَ رّس ًیض ّ .کٌَ ّ تاسم ایي چک تَ رّسٍ ؛پض اػتثاٍ ًکٌین

هخال .ًویؼَ ػکایت کیلزی کزػ چکی ُظت کَ ّػؼٍ ػار تاػَ اها ًَ تَ ػکل تاال

كزض کٌیؼ ػوا اهزّسچکی صاػر کٌیؼ تَ تاریظ ػغ هاٍ ػیگَ یا اهزّسچکی صاػر .هیشًین

ّس،ػر ُز ػّی ایٌِا،اگَ چک ّػؼٍ ػار تاػَ اّى ّهت ػیگَ ًویؼَ کٌیؼ تَ تاریظ ُویي اهز

ػکایت کیلزی کزػ هخال ػر ُز یک اس ایٌِا،هیؼ تؼَ کَ چک تزا ایي تاریظ صاػر ػؼٍ ّلی 

چٌؼ رّس تؼؼ ّصْل تؼَ یا هخال هیؼ کٌیؼ چک تزا تاریظ ػؼن صاػر ػؼٍ ّلی تاریظ 

پض .یي هْارػٍ کَ ًویؼَ ػکایت کیلزی کزػّصْلغ ُلتن یا تیظتن یا طَ هاٍ تؼؼ تاػَ؛ػر ا

                                         کاًال رشاػاًی.عْب ػهت کٌین

تزای ایٌکَ چک رّ کیلزی کٌیؼ تایؼ سهاى عاصی رّ رػایت : اها ًکتَ هِن ّ آعزیي ًکتَ 

کٌیؼ ّ اال اگز ایي سهاًِا تگذرٍ تؼؼع ػیگَ ًویتًْیؼ چک رّ کیلزی کٌیؼ ّ ػر ُز صْرت 

اّى چک کَ تا االى  هیتًْظت صوْهی یا کیلزی یا ُز ػّی ایٌِا تاػَ،االى ػیگَ كوػ هیتًَْ 



 

 

ػیگَ صن ػکایت کیلزی رّ اسػطت هیؼیؼ                                          صوْهی تؼَ ّ

                                      

اس تاریظ طزرطیؼ چک،ػغ هاٍ هِلت ػاریؼ چک رّ تزگؼت : هِلت کیلزی کزػى چک

تشًیؼ اگز ػغ هاٍ ّ یک رّس ػؼ تاسم هیؼَ تزگؼت سػ اها ػیگَ صن ػکایت کیلزی 

، ( ًَ طز رطیؼ) ّػزغ ػّم کیلزی کزػى چک ایٌَ کَ اس تاریغی کَ تزگؼت سػیؼ. ػاریؼى

ظزف ػغ هاٍ تزیؼ ػاػطزا ّ ػکْاییَ تؼیؼ تا ػٌْاى اتِاهِی چک پزػاعت ًؼؼًی،ػوا ػر 

ایي هْاػؼ،تایؼ ُز ػّ ػزغ رّ رػایت کٌیؼ ّ اال اگَ یکیغ رػایت ًؼَ ػیگَ صن ػکایت 

ًْاى هخال،چکی کَ تاریظ طزرطیؼع اّل كزّػیي ُظت،ػوا تا کیلزی ًغْاُیؼ ػاػت تَ ع

اّل هِز تایؼ چک رّ تزگؼت سػٍ تاػیؼ ّ اال چک ػیگَ ًویتًَْ کیلزی تؼَ،ّ اس تاریظ 

پض هؼلْم هیؼَ اگَ ػوا ػر چکی .تزگؼت سػى ُن ػغ هاٍ كزصت ػاریؼ تا تَ ػاػطزا تزیؼ

ُلت رّس تؼؼ اس طزرطیؼ، چک کَ طزرطیؼع اّل كزّرػیي ُظت ُوْى ُلتَ اّل ،كزظأ 

رّ تزگؼت سػیؼ ػغ هاٍ ُن هِلت ارائَ ػکْاییَ تَ ػاػطزا ػاریؼ کَ روؼا هِلت ػوا هیؼَ 

ػغ هاٍ ّ ُلت رّس، اها اگَ ػر ُویي هخال تاریظ طزرطیؼ چک، اّل كزّرػیي تاػَ ّ ػوا 

ػاػطزا  پٌذ هاٍ تؼؼ چک رّ تزگؼت تشًیؼ،اس تزد پٌذ ُن توؼت ػغ هاٍ ّهت ػاریؼ تزیؼ

تزای ػکایت کزػى کَ روؼا هیؼَ یاسػٍ هاٍ هِلت،پض هِلت ػوا تظتگی ػارٍ تَ ایٌکَ چَ 

تَ ػزؼی کَ اس تاریظ طزرطیؼ،تیؼتز اس ػغ هاٍ ًؼَ ّ .سهاًی چک رّ تزگؼت سػٍ تاػیؼ

 اس تاریظ تزگؼت سػى ُن تیؼتز اس ػغ هاٍ ًگذرٍ                            

؛ػوا تزا اهؼام هعایی ّ صوْهی ّ یا کیلزی کزػى یا ػاعْاطت هزرغ صالش تزای ػکایت

تزای چک صوْهی هغتار .چک تایؼ تؼًّیؼ کَ ػاػگاٍ کؼّم هضل صالضَ ّ کزا هزارؼَ کٌیؼ

ُظتیؼ کَ تَ یکی اس ایي طَ هضل هزارؼَ کٌیؼ ػاػگاٍ صْسٍ ای کَ صاػر کٌٌؼٍ ػر اّى هضل 

ػگاٍ رایی کَ صاػرکٌٌؼٍ تایؼ تؼِؼ رّ چک رّ صاػر کزػٍ یٌی هضل ّهْع ػوؼ ّ یا ػا

اًّزا اًزام هی ػاػ یٌی تاًکی کَ چک رّ اًّزا تزگؼت سػیؼ ّ طْهیي ػاػگاُی کَ هغیز 

ُظتیؼ هزارؼَ کٌیؼ ػاػگاٍ هضل اهاهت عْاًؼٍ ُظتغ کَ هوکٌَ هضل اهاهت صاػر کٌٌؼٍ تاػَ 

                                یا کظی کَ چک رّ پؼت ًْیظی کزػٍ                             

             

اها تزای کیلزی کزػى چک،ػوا كوػ تَ ػاػطزای یک صْسٍ هیتًْیؼ هزارؼَ کٌیؼ ّ اًّن   

اییي کیلزی،هضل ّهْع رزم  310رایی ُظتغ کَ چک رّ تزگؼت سػیؼ چْى ؼثن هاػٍ 

صْسٍ ای کَ  اًّزاص ّ تَ هضط تزگؼت عْرػى چک،اّى لضظَ رزم صاػث ػؼٍ ّ ػاػگاٍ

پض اگَ ها ّکیل ًیظتین ّ هصؼ ػکایت .تاًک اًّزاص صالضَ کَ تَ رزم رطیؼگی کٌَ



 

 

کیلزی ػارین تایؼ طؼی کٌین رایی کَ هضل سًؼگی یا اهاهت عْػهًَْ چک رّ تزگؼت تشًین 

اگَ چک .ّ تَ تاًک هضل ُای ػیگَ ًزین کَ هؼکل ركت ّ آهؼ تَ هزرغ هعایی پیؼا ًکٌین

ػ ػاریؼ اّى رّ تَ ّکیل تؼیؼ یا تَ ػّطت ّ آػٌا تؼیؼ کَ پیگیزی کٌَ ّ صاهل ُظتغ ّ هص

پْل تْ صظاب ػغص اگَ ػکایت کیلزی تزاتْى تکٌَ ػوا تزگؼت ًشًیؼ چک رّ یؼٌی 

صاػر کٌٌؼٍ ًثْػ تزگؼت ًشًیؼ ّ تزیؼ چک رّ تَ ّکیل تؼیؼ تا ُزرا کَ تزاع راصت تزٍ 

ًَ کَ هیتًَْ تَ ػوا تگَ کزا تزگؼت تشًیؼ کَ تزگؼت تشًَ ّ اگز ُن صاهل ًیظت صؼاهلغ ای

اّى هضل،ًشػیک تَ هضل اهاهت ّکیل تاػَ ّ راصت تز تتًَْ تَ هزرغ هعایی هزارؼَ کٌَ 

.ّ ركت ّ آهؼع تا ػػْاری هْارَ ًؼَ  

 تصْرت رًگی چک طضّع هبًْى
 ۱۶/۴/۱۳۵۵ هظْة

 ۱۱/۸/۱۳۷۲ هظْة اطالدبت ثب
 ۲/۶/۱۳۸۲ هظْة اطالدبت ّ

 .جسادانی بر رًی لینک زیر کلیک کنید کبنبلجيت ًرًد بو 

https://telegram.me/jazadani 

 .جسادانی بررًی لینک زیرکلیک کنید ًبالگجيت ًرًد بو 

http://jazadani.blogfa.com 

 .کٌیض ؿغچ تلگغام صع عا ػیغ صی جؼاصاًی،آی کبًبل ثَ ّعّصُوچٌیي هیتْاًیض ثغای 

                                                   jazadani@       

:  اػ اؿت ػجبعت چک اًْاع -۱ هبصٍ
 آى صاعًضٍ ّ طبصع سْص جبعی دـبة ثَ ُب ثبًک ػِضٍ اششبص کَ اؿت چکی ،ػبصی چک -۱

.  ًضاعص آى کٌٌضٍ طبصع اػتجبع جؼ تضویٌی
 تْؿظ ّ طبصع سْص جبعی دـبة ثَ ُب ثبًک ػِضٍ اششبص کَ اؿت چکی ،شضٍ تبییض چک -۲

.  شْص هی تبییض آى ّجَ پغصاست ػلیَ هذبل ثبًک
 هشتغی صعسْاؿت ثَ ثبًک ُوبى   ػِضٍ ثَ ثبًک تْؿظ کَ اؿت چکی ،شضٍ تضویي چک -۳
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.  شْص هی تضویي ثبًک تْؿظ آى ّجَ پغصاست ّ طبصع
 یب ثبًک آى شؼت اػ یک ُغ صع آى ّجَ ّ طبصع ثبًک تْؿظ کَ اؿت چکی ،هـبكغتی چک -۴

.  گغصص هی پغصاست آى کبعگؼاعاى ّ ًوبیٌضگبى تْؿظ
 یب شضٍ صایغ کشْع صاسل صع ایغاى هْاًیي عجن کَ ُبیی ثبًک ػِضٍ طبصع ُبی چک -۲ هبصٍ
 چک صاعًضٍ ّ اؿت االجغاء الػم اؿٌبص دکن صع کشْع اػ سبعج صع ُب آى شؼت ُوچٌیي شًْض هی
 ثَ یب ّ هذل ًجْصى ػلت ثَ آى ّجَ اػ هـوتی یب توبم صعیبكت ػضم ّ ثبًک ثَ هغاجؼَ طْعت صع
 ّ هْاًیي عجن تْاًض هی گغصص پغصاست ػضم ّ چک ثغگشت ثَ هٌتِی کَ صیگغی ػلت ُغ

 ّطْل کٌٌضٍ طبصع اػ عا آى هبًضٍ ثبهی یب چک ّجَ عؿوی اؿٌبص اجغای ثَ هغثْط ُبی ًبهَ آئیي
.  ًوبیض
 ًبهَ گْاُی یب ّ ۴ هبصٍ صع هظکْع ًبهَ گْاُی ّ چک ػیي ثبیض چک صاعًضٍ اجغائیَ طضّع ثغای

.  ًوبیض تـلین هذل اؿٌبص ثجت اجغای ثَ عا ۵ هبصٍ صع هٌضعج
 اهضبی ًوًَْ ثب چک یاهضب هغبثوت کَ کٌض هی طبصع اجغا صؿتْع طْعتی صع ثجت اجغاء
 کبًبل جؼاصاًی. ثبشض شضٍ گْاُی ثبًک عغف اػ ثبًک صع کٌٌضٍ طبصع
 یب شضٍ ًْیـی پشت اّ ًبم ثَ یب گغصیضٍ طبصع اّ ّجَ صع چک کَ اؿت کـی اػ اػن چک صاعًضٍ
.  آًبى هبًًْی هوبم هبئن یب( دبهل ّجَ صع ُبی چک هْعص صع) چک دبهل

 ّ سـبعات کلیَ پغصاست ثَ ًـجت عا کٌٌضٍ طبصع هذکْهیت تْاًض هی چک صاعًضٍ -تجظغٍ
 ّی ًبدیَ اػ سْص علت ّطْل جِت صع هتؼبعف عْع ثَ ّ هـتویوًب کَ شضٍ ّاعص ُبی ُؼیٌَ

 صع ًوبیض، توبضب صاصگبٍ اػ ثبشض، آى اػ پؾ یب دکن طضّع اػ هجل آًکَ اػ اػن اؿت، شضٍ هتذول
 صعسْاؿت دکن طضّع اػ پؾ عا هؼثْع ُبی ُؼیٌَ ّ سـبعت ججغاى چک صاعًضٍ کَ طْعتی

.  ًوبیض توضین دکن کٌٌضٍ طبصع صاصگبٍ ُوبى   ثَ عا سْص صعسْاؿت ثبیض کٌض،
:  ًظبم هظلذت تششیض هجوغ ًظغ
« ...صاصعؿی ُبی ُؼیٌَ هجیل اػ الػم ُبی ُؼیٌَ ّ سـبعات کلیَ» ػجبعت اػ هٌظْع -ّادضٍ هبصٍ

 هظْة چک طضّع هبًْى اػ هْاصی اطالح هبًْى ۲ هبصٍ ثَ الذبهی تجظغٍ صع هظکْع
 اػ تْعم ًغر ثغهجٌبی تأصیَ تبسیغ سـبعات ًظبم،، هظلذت تششیض هجوغ ۱۰/۰۳/۱۳۷۶

 ُّؼیٌَ شضٍ اػالم ایغاى اؿالهی جوِْعی هغکؼی ثبًک تْؿظ آًکَ ّطْل ػهبى تب چک تبعیز
.  اؿت هبًًْی ُبی تؼغكَ اؿبؽ ثغ الْکبلَ دن ّ صاصعؿی

 ّ یکِؼاع هبٍ آطع یکن ّ ثیـت هْعر شٌجَ  عّػ عؿوی جلـَ صع ّادضٍ هبصٍ ثغ هشتول كْم تلـیغ
.  عؿیض تظْیت ثَ ًظبم هظلذت تششیض هجوغ ُلت ّ ُلتبص ّ ؿیظض

 ّجَ ػلیَ هذبل ثبًک صع هظکْع هجلؾ هؼبصل آى صع هٌضعج تبعیز صع ثبیض چک کٌٌضٍ طبصع -۳ هبصٍ
 اػ طْعتی ثَ کغصٍ طبصع چک آى اػتجبع ثَ کَ عا ّجِی اػ هـوتی یب توبم ًجبیض ّ ثبشض صاشتَ ًوض

 تٌظین طْعتی ثَ عا چک ًجبیض ًیؼ ّ ثضُض عا چک ّجَ پغصاست ػضم صؿتْع یب صًوبی سبعج ثبًک
 صع استالف یب چک هتي صع سْعصگی هلن یب اهضبء هغبثوت ػضم هجیل اػ ػللی ثَ ثبًک کَ ًوبیض



 

 

.  ًوبیض سْصصاعی چک ّجَ پغصاست اػ آى اهثبل ّ چک هٌضعجبت
  .صاص ًشْاُض اثغ تغتیت شغط آى ثَ ثبًک ثبشض شضٍ طکغ پغصاست ثغای شغعی چک هتي صع گبٍ ُغ

 ثبًک اػ ّطْل هبثل هظکْع تبعیز اػ پؾ یب آى صع هٌضعج تبعیز صع كوظ چک -هکغع ۳ هبصٍ
 تبعیز اػ هجل ًَ. ثْص سْاُض

 
 صع اؿت هکلق ثبًک ًگغصص پغصاست ۳ هبصٍ صع هٌضعج ػلل اػ ػلتی ثَ چک ّجَ ُغگبٍ -۴ هبصٍ

 ثبشض شضٍ طکغ آى صع کٌٌضٍ طبصع کبهل ًشبًی ّ ُْیت ّ چک هششظبت کَ هشظْطی ثغگ
.  ًوبیض تـلین چک صاعًضٍ ثَ ّ ًوْصٍ هِغ ّ اهضبء عا آى ّ هیض طغیذًب عا پغصاست ػضم ػلل یب ػلت

 دضّص صع) ثبًک صع هْجْص اهضبء ًوًَْ ثب کٌٌضٍ طبصع اهضبء هغبثوت ثبیض هؼثْع ثغگ صع
.  شْص تظضین ثبًک عغف اػ آى هغبثوت ػضم یب ّ( ثبًکضاعی ػغف
 ًشبًی آسغیي ثَ عا ثغگ ایي صّم ًـشَ كْعًا چک کٌٌضٍ طبصع اعالع هٌظْع ثَ اؿت هکلق ثبًک

 .صاعص اعؿبل اؿت هْجْص ثبًک صع کَ دـبة طبدت
.  گغصص هیض ًیؼ چک صاعًضٍ کبهل ًشبًی ّ سبًْاصگی ًبم ّ ًبم ثبیض هؼثْع ثغگ صع

 ثَ ثبشض چک هجلؾ اػ کوتغ ثبًک ًؼص چک کٌٌضٍ طبصع دـبة هْجْصی کَ طْعتی صع -۵ هبصٍ
 ّ ثپغصاػص چک صاعًضٍ ثَ عا دـبة صع هْجْص هجلؾ اؿت هکلق ثبًک چک، صاعًضٍ توبضبی

 ثغ هشتول ًبهَ گْاُی ثبًک، ثَ آى تـلین ّ چک پشت صع شضٍ صعیبكت هجلؾ هیض ثب چک صاعًضٍ
 هجلـی ثَ ًـجت هؼثْع چک. ًوبیض هی صعیبكت ثبًک اػ شضٍ پغصاست کَ هجلـی ّ چک هششظبت

 جبًشیي چک صاعًضٍ ثغای هْعص ایي صع ثبًک ًبهَ گْاُی ّ هذـْة هذل ثی ًگغصیضٍ پغصاست کَ
 جؼاصاًی .ثْص سْاُض چک اطل

 دـبة طبدت ثغای عا هجل هبصٍ صع هظکْع اػالهیَ اؿت هکلق ثبًک ًیؼ هبصٍ ایي هْعص صع
.  ًوبیض اعؿبل

.  ًوبیٌض هیض عا دـبة طبدت سبًْاصگی ًبم ّ ًبم چک ثغگ ُغ عّی صع هکللٌض ُب ثبًک -۶ هبصٍ
 

:  شض سْاُض هذکْم طیل شغح ثَ گغصص ثالهذل چک طضّع ثؼٍ هغتکت کؾ ُغ -۷ هبصٍ
 تب دجؾ ثَ ثبشض( عیبل ۰۰۰/۰۰۰/۱۰) هیلیْى صٍ اػ کوتغ چک هتي صع هٌضعج هجلؾ چٌبًچَ -الق

.  شض سْاُض هذکْم هبٍ شش دضاکثغ
 هیلیْى پٌجبٍ تب عیبل( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰) هیلیْى صٍ اػ چک هتي صع هٌضعج هجلؾ چٌبًچَ -ة

.  شض سْاُض هذکْم دجؾ ؿبل یک تب هبٍ شش اػ ثبشض عیبل( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰)
 اػ دجؾ ثَ ثبشض ثیشتغ عیبل( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰) هیلیْى پٌجبٍ اػ چک هتي صع هٌضعج هجلؾ چٌبًچَ -ج

 صع ّ شض سْاُض هذکْم ؿبل صّ هضت ثَ چک صؿتَ صاشتي اػ هوٌْػیت ّ ؿبل صّ تب ؿبل یک
 هٌضعج هجبلؾ هجوْع ثبشض، ًوْصٍ ثالهذل ُبی چک اطضاع ثَ اهضام چک کٌٌضٍ طبصع کَ طْعتی



 

 

.  ثْص سْاُض ػول هالک ُب چک هتْى صع
 ّ ًبهشغّع هؼبهالت ثبثت ثالهذل ُبی چک شْص ثبثت کَ هْاعصی شبهل ُب هجبػات ایي -تجظغٍ

 ّثالگ ّکبًبل جؼاصاًی .ثبشض ًوی شضٍ، طبصع عثْی ثِغٍ یب
 ثَ هٌتِی ّ شضٍ طبصع کشْع سبعج صع ّاهغ ُبی ثبًک ػِضٍ ایغاى صع کَ ُبیی چک -۸ هبصٍ

.  ثْص سْاٌُض هبًْى ایي هوغعات هشوْل کیلغی لذبػ اػ ثبشٌض شضٍ پغصاست ػضم گْاُی
 صاعًضٍ ثَ ًوضًا عا چک ّجَ کیلغی شکبیت تبعیز اػ هجل چک کٌٌضٍ طبصع کَ طْعتی صع -۹ هبصٍ

 پغصاست هْججبت یب ثبشض، صاصٍ آى پغصاست ثغای تغتیجی سظْطی شبکی هْاكوت ثب یب پغصاستَ آى
.  ًیـت کیلغی تؼویت هبثل ًوبیض كغاُن ػلیَ هذبل ثبًک صع عا آى
 ّ ًوبیض هـضّص عا کٌٌضٍ طبصع دـبة چک ّجَ هیؼاى تب اؿت هکلق هظکْع ثبًک اسیغ هْعص صع
.  ثپغصاػص عا آى ّجَ چک تـلین ّ صاعًضٍ هغاجؼَ هذض ثَ

 ّی ػول ًوبیض چک طضّع ثَ هجبصعت سْص ثبًکی دـبة ثْصى ثـتَ ثَ ػلن ثب کؾ ُغ -۱۰ هبصٍ
 سْاُض هذکْم ۷ هبصٍ صع هٌضعج هجبػات دضاکثغ ثَ ّ ثْص سْاُض هذل ثی چک طضّع دکن صع
 وبالگ وکانال جزادانی. اؿت تؼلین هبثل ؿیغ شضٍ تؼییي هجبػات ّ شض

 طْعتی صع ّ ًیـت تؼویت هبثل چک صاعًضٍ شکبیت ثضّى هبًْى ایي صع هظکْع جغائن -۱۱ هبصٍ
 ظغف یب ًکٌض هغاجؼَ ثبًک ثَ آى ّطْل ثغای چک طضّع تبعیز اػ مبه شش تب چک صاعًضٍ کَ

 ًشْاُض کیلغی شکبیت دن صیگغ ًٌوبیض شکبیت استپغص ػضم گْاُی طضّع تبعیز اػ مبه شش
 کاًال رشاػاًی. هِنم صاشت

 صاصٍ اعائَ ثبًک ثَ عا چک ثبع اّلیي ثغای کَ اؿت ششظی هبصٍ ایي صع چک دارنده اػ هٌظْع
 اؿت کغصٍ هغاجؼَ ثبًک ثَ چک ّجَ ّطْل ثغای ثبع اّلیي کـی چَ ایٌکَ تششیض ثغای اؿت
 طکغ ثب چک پشت صع عا اّ صهین ّ کبهل ُْیت چک صاعًضٍ هغاجؼَ هذض ثَ هکللٌض ُب ثبًک
.  ًوبیٌض هیض تبعیز
 هگغ صاشت ًشْاُض کیلغی شکبیت دن گغصیضٍ هٌتول ّی ثَ ثبًک اػ ثغگشت اػ پؾ چک کَ کـی

  امب.ثبشض هِغی اًتوبل آًکَ
 سْص عغف اػ ًوبیٌضگی ثَ صیگغی ششض ّؿیلَ ثَ عا چک ثشْاُض چک صاعًضٍ کَ طْعتی صع

 ّ ُْیت ثبیض ثبشض، هذلْػ چک ثْصى هذل ثی طْعت صع اّ کیلغی شکبیت دن ّ کٌض ّطْل
 ثبًک طْعت ایي صع ّ ًوبیض هیض چک ظِغ صع هظکْع ششض ًوبیٌضگی تظغیخ ثَ عا سْص ًشبًی

 اّ کیلغی شکبیت دن ّ کٌض هی طبصع چک طبدت ًبم ثَ عا ۵ ّ ۴ هبصٍ صع هظکْع اػالهیَ
.  ثْص سْاُض هذلْػ
 ًـجت عا سْص دوْم یب صُض اًتوبل صیگغی ثَ عا چک شبکی کیلغی، شکبیت اػ ثؼض گبٍ ُغ -تجظغٍ

ّثالگ ّکبًبل  .شض سْاُض هْهْف کیلغی تؼویت ًوبیض ّاگظاع صیگغی ثَ ًذْ ُغ ثَ چک ثَ

 جؼاصاًی



 

 

 ّ چک ّجَ هتِن ایٌکَ یب ّ ًوبیض گظشت شبکی ،هغؼی دکن طضّع اػ هجل گبٍ ُغ -۱۲ هبصٍ
 سـبعات ّ چک ّجَ پغصاست هْججبت یب کٌض، پغصاست آى صاعًضٍ ثَ ًوضًا عا تبصیَ تبسیغ سـبعات

 تْصیغ ثجت اجغاء یب صاصگـتغی طٌضّم صع یب کٌض، كغاُن عا( ثبًک ثَ چک اعائَ تبعیز اػ) هظکْع
 کبًبل جؼاصاًی. کغص سْاُض طبصع تؼویت هْهْكی هغاع عؿیضگی هغجغ ًوبیض

 ؿبیغ ثَ ًـجت صاصگبٍ آى کَ ًیـت آى اػ هبًغ کیلغی صاصگبٍ صع تؼویت هْهْكی هغاع طضّع
.  کٌض طبصع دکن ّ عؿیضگی هغبلجَ هْعص سـبعات

 هْججبت كْم تغتیت ثَ ػلیَ هذکْم ایٌکَ یب ّ کٌض گظشت شبکی هغؼی دکن طضّع اػ پؾ گبٍ ُغ
 اجغای ًوبیض كغاُن عا دکن صع هٌضعج سـبعات ؿبیغ ّ تبصیَ تبسیغ سـبعات ّ چک ّجَ پغصاست

 ًوضی جؼای ؿْم یک هؼبصل هجلـی پغصاست ثَ هلؼم كوظ ػلیَ هذکْم ّ) شْص هی هْهْف دکن
 اسیغ هـوت . (شض سْاُض ّطْل صّلت ًلغ ثَ صاصؿتبى صؿتْع ثَ کَ ثْص سْاُض دکن صع هوغع

 .اؿت هٌـْر
 هبًْى( ۲) هبصٍ ثَ تجظغٍ یک الذبم هبًْى هجٌبی ثغ آى ادتـبة ًذٍْ ّ سـبعت هیؼاى -تجظغٍ
 -ًظبم هظلذت تششیض هجوغ ۱۰/۳/۱۳۷۶ هظْة -چک طضّع هبًْى اػ هْاصی اطالح
.  ثْص سْاُض

 هِن:ًیـت کیلغی تؼویت هبثل چک کٌٌضٍ طبصع ػیغ هْاعص صع -۱۳ هبصٍ

.  ثبشض شضٍ صاصٍ اهضبء ؿلیض چک شْص ثبثت کَ طْعتی صع -الق
.  ثبشض شضٍ شغعی تذون ثَ هٌْط آى ّجَ ّطْل چک، هتي صع گبٍ ُغ -ة
.  اؿت یتؼِض یب هؼبهلَ اًجبم تضویي ثبثت چک کَ ثبشض شضٍ هیض چک هتي صع چٌبًچَ -ج
 چک یب ثْصٍ شغعی تذون ثَ هٌْط آى ّجَ ّطْل کَ شْص ثبثت چک هتي صع هیض ثضّى گبٍ ُغ -ص

.  اؿت تؼِضی یب هؼبهلَ اًجبم تضویي ثبثت
 ثغ هوضم چک طضّع ّاهؼی تبعیز یب ّ شضٍ طبصع تبعیز ثضّى چک گغصص ثبثت کَ طْعتی صع  -ٍ

 کبًبل جؼاصاًی. ثبشض چک هتي صع هٌضعج تبعیز
 یب هلوْص چک ایٌکَ ثَ تظغیخ ثب ُب آى هبًًْی هوبم هبئن یب طیٌلغ یب چک کٌٌضٍ طبصع -۱۴ هبصٍ

 گغصیضٍ تذظیل صیگغی جغائن یب اهبًت صع سیبًت یب کالُجغصاعی عغین اػ یب ّ شضٍ جؼل یب ؿغهت
 صؿتْع ُْیت ادغاػ اػ پؾ ثبًک ثضُض ثبًک ثَ عا چک ّجَ پغصاست ػضم صؿتْع کتجًب تْاًض هی

 ػضم گْاُی ثبًک چک اعائَ طْعت صع ّ کغص سْاُض سْصصاعی آى ّجَ پغصاست اػ صٌُضٍ
.  ًوبیض هی تـلین ّ طبصع شضٍ اػالم ػلت طکغ ثب عا پغصاست

 اصػبیی سالف گبٍ ُغ ّ کٌض شکبیت صاصٍ پغصاست ػضم صؿتْع کَ کـی ػلیَ تْاًض هی چک صاعًضٍ
 هبًْى ایي ۷ هبصٍ صع هوغع هجبػات ثغ ػالٍّ صٌُضٍ صؿتْع گغصص ثبثت شضٍ پغصاست ػضم هْجت کَ
.  شض سْاُض هذکْم چک صاعًضٍ ثَ ّاعصٍ سـبعات کلیَ پغصاست ثَ



 

 

 ثَ چک یب شضٍ ظِغًْیـی یب طبصع اّ ًبم ثَ چک کَ اؿت کـی هبصٍ ایي هْعص صع طیٌلغ -۱ تجظغٍ
(.  گغصیضٍ ّاگظاع اّ ثَ دبهل ّجَ صع چک یب) ثبشض گغصیضٍ ّاگظاع اّ
 عا چک ّجَ اؿت هکلق ثبًک شْص هی طبصع هبصٍ ایي هغبثن پغصاست ػضم صؿتْع کَ هْعصی صع
 ًگِضاعی هـضّصی دـبة صع صٌُضٍ صؿتْع اًظغاف یب عؿیضگی هغجغ صع آى تکلیق تؼییي تب

 کبنبل جسادانی. ًوبیض
 تـلین هضبیی هغاجغ ثَ عا سْص شکبیت ثبًک ثَ اػالم اػ پؾ اؿت هکلق صٌُضٍ صؿتْع -۲ تجظغٍ

 ایي ؿیغ صع ًوبیض تـلین ثبًک ثَ عا سْص شکبیت توضین گْاُی ُلتَ یک هضت ظغف دضاکثغ ّ
 عا آى ّجَ چک صاعًضٍ توبضبی ثَ هْجْصی هذل اػ ثبًک هظکْع هضت اًوضبء اػ پؾ طْعت
.  کٌض هی پغصاست
 ثبًک آًکَ هگغ ًوْص هتْهق تْاى ًوی عا هـبكغتی ّ شضٍ تضویي ُبی چک پغصاست -۳ تجظغٍ
 ثَ شکبیت ثَ عاجغ چک صاعًضٍ دن ًیؼ هْعص ایي صع. ًوبیض جؼل اصػبی آى ثَ ًـجت کٌٌضٍ طبصع
.  ثْص سْاُض هذلْػ( ۱۴) هبصٍ اسیغ هـوت هلبص عجن هضبئی هغاجغ

 
 عؿیضگی هغجغ کیلغی صاصگبٍ صع عا سْص ػیبى ّ ضغع ّ چک ّجَ تْاًض هی چک صاعًضٍ -۱۵ هبصٍ

.  ًوبیض هغبلجَ
 صاصگبٍ ّ صاصؿغا صع چک ثَ هغثْط دوْهی ّ جؼایی صػبّی ّ شکبیبت کلیَ ثَ عؿیضگی -۱۶ هبصٍ

.  آهض سْاُض ػول ثَ ًْثت اػ سبعج ّ كْعی ،صاصعؿی سبتوَ تب
 شکبیت اػ شبکی اًظغاف ّ آى ّجَ پغصاست صلیل کٌٌضٍ طبصع صؿت صع چک ّجْص -۱۷ هبصٍ
.  گغصص ثبثت اهغ ایي سالف ایٌکَ هگغ اؿت
 اتِبم تْجَ طْعت صع هتِوبى اػ ثالهذل، چک ثَ هغثْط جغائن کٌٌضٍ عؿیضگی هغجغ-۱۸ هبصٍ
 اهْع صع) اًوالة ّ ػوْهی ُبی صاصگبٍ صاصعؿی آییي هبًْى( ۱۳۴) هبصٍ صع هوغع ضْاثظ عجن

 دـت -اؿالهی شْعای هجلؾ دوْهی ّ هضبیی اهْع کویـیْى ۲۸/۶/۱۳۷۸ هظْة( کیلغی
 ّ هٌوْل هبل یب ثبًکی ًبهَ ضوبًت یب ًوض ّجَ اػ اػن) ّثیوَ یب کلبلت تبهیي هغاعُبی اػ یکی هْعص
 کبًبل جؼاصاًی. ًوبیض هی اسظ( هٌوْل ؿیغ
 ششض اػ اػن دـبة طبدت عغف اػ ًوبیٌضگی یب ّکبلت ثَ چک کَ طْعتی صع -۱۹ هبصٍ

 پغصاست هـئْل هتضبهًٌب دـبة طبدت ّ چک کٌٌضٍ طبصع ثبشض، شضٍ طبصع دوْهی یب دویوی
 ثَ. شْص هی طبصع صّ ُغ ػلیَ تضبهي اؿبؽ ثغ ػیبى ّ ضغع دکن ّ اجغائیَ ّ ثْصٍ چک ّجَ

 ثبثت ایٌکَ هگغ صاشت سْاُض کیلغی هـئْلیت هبًْى ایي هوغعات عجن چک کٌٌضٍ اهضبء ػالٍّ
 این در کَ اؿت، اّ ثؼضی ًوبیٌضٍ یب ّکیل یب دـبة طبدت ػول ثَ هـتٌض پغصاست ػضم کَ ًوبیض

.  بٌد خٌاىد مسئٌل کیفری نظر از شده پرداخت عدم مٌجب کو کسی صٌرت



 

 

 سْص هْت ثَ کوبکبى هغثْط هوغعات ّ هْاًیي عجن چک ًْیـبى پشت هضًی هـئْلیت -۲۰ هبصٍ
.  اؿت ثبهی
 هذل ثی چک ثبع یک اػ ثیش کَ عا اششبطی جبعی ُبی دـبة کلیَ هکللٌض ُب ثبًک -۲۱ هبصٍ

 ُب آى ًبم ثَ ؿبل ؿَ تب ّ ثـتَ ثبشض شضٍ کیفرخٌاست طضّع ثَ هٌتِی ُب آى تؼویت ّ کغصٍ طبصع
 کبًبل جؼاصاًی. هِنًٌوبیٌض ثبػ صیگغی جبعی دـبة

 اهکبًبت ّ شغایظ ثَ تْجَ ثب هْعص دـت ًٌوبیٌض ػول كْم تکلیق ثَ کَ ثبًکی ُغ شؼت هـئْلیي
 اصاعی تشللبت ثَ عؿیضگی هبًْى ۹ هبصٍ صع هوغع ُبی هجبػات اػ یکی ثَ جغم هغاتت ّ صكؼبت ّ

.  شض سْاٌُض هذکْم اصاعی تشللبت ثَ عؿیضگی ُیبت تْؿظ
 کَ عا اششبطی ثَ هغثْط ؿْاثن اؿت هکلق ایغاى اؿالهی جوِْعی هغکؼی ثبًک -۱ تجظغٍ

 ّ ًوبیض ًگِضاعی ّ ضجظ هٌظن ّ هغتت طْعت ثَ اًض ًوْصٍ ثالهذل چک طضّع ثَ هجبصعت
 کشْع یُب ثبًک کلیَ استیبع صع هبًْى ایي هوغعات اجغای صع عا اششبص ایي اؿبهی كِغؿت

 کبًبل جؼاصاًی. صُض هغاع
 پبؿز ًذٍْ ّ جبعی دـبة اكتتبح اػ اششبص هذغّهیت ثَ هغثْط هوغعات ّ ضْاثظ -۲ تجظغٍ

 ثبًک تْؿظ هبٍ ؿَ هضت ظغف کَ ثْص سْاُض ای ًبهَ آئیي هْجت ثَ ُب ثبًک اؿتؼالهبت ثَ
.  عؿض هی صّلت ُیبت تظْیت ثَ ّ تٌظین ایغاى اؿالهی جوِْعی هغکؼی

 ػلیَ هذبل ثبًک صع هتِن ًشبًی آسغیي ًشْص، دبطل صؿتغؿی هتِن ثَ کَ طْعتی صع -۲۲ هبصٍ
.  آیض هی ػول ثَ هؼثْع ًشبًی ثَ اثالؿی گًَْ ُغ ّ اؿت هذـْة اّ هبًًْی اهبهتگبٍ

 ّجْص هذلی چٌیي یب ًشْص شٌبستَ شضٍ تؼییي ًشبًی یب ثبًکی ًشبًی ثَ هْعص دـت هتِن گبٍ ُغ
 هتِن ادضبع لؼّم بدًن عؿیضگی ّ شْص هی تلوی اّعام اثالؽ هٌؼلَ ثَ هبهْع گْاُی ثبشض ًضاشتَ
.  یبكت سْاُض اصاهَ هغجْػبت ّؿیلَ

. شْص هی ًـز ۱۳۴۴ سغصاص هظْة چک هبًْى -۲۳ هبصٍ

 .کبًبل جؼاصاًی،کلیک کٌیض
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